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Geachte , 

 

Bij brief van 23 december 2013 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) 

gevraagd op grond van het bepaalde in artikel 51, tweede lid, van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) te adviseren over het conceptwetsvoorstel Invoeringswet Jeugdwet 

(hierna: het voorstel). 

 

1. Algemeen 

 

Het voorstel is gebaseerd op het wetsvoorstel Jeugd. Het wetsvoorstel Jeugd maakt, tezamen met 

het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en het wetsvoorstel 

Participatiewet, onderdeel uit van de decentralisaties in het sociale domein1 richting gemeenten. 

Gemeenten gaan door deze wetsvoorstellen een groot aantal taken in het sociale domein, die nu 

door het Rijk worden uitgeoefend, integraal uitvoeren. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de 

verwerking van persoonsgegevens van talloze Nederlanders. 

 

Het CBP heeft in maart en juli 2013 geadviseerd over de wetsvoorstellen Jeugd respectievelijk 

Wmo 2015.2 In deze adviezen en bij brief van 29 oktober 20133 heeft het CBP kritische 

kanttekeningen geplaatst en zijn zorgen geuit over de wijze waarop de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer in dit kader wordt geborgd.  

 

2. Beoordeling van het voorstel 

 

Het voorstel bevat enkele bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens: Hoofdstuk 2, 

onderdeel I en LL, onder 2 en 3 en Hoofdstuk 3, onderdeel D en F. Dit betreffen echter geen 

inhoudelijke wijzigingen, maar slechts technische aanpassingen. Het CBP heeft hierover geen 

opmerkingen.  

1 Waar in dit advies wordt gesproken over het sociale domein, worden de beleidsterreinen jeugd, zorg en werk en 

inkomen bedoeld. 
2 Advies van 5 maart 2013, z2013-00048 en advies van 29 juli 2013, z2013-00534. 
3 Brief van 29 oktober 2013 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Voorgenomen 

decentralisatie van taken in het sociale domein.
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3. Advies 

 

Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Gelet op 

het kader waarin het voorstel plaatsvindt - de decentralisaties in het sociale domein - wijst het 

CBP evenwel op zijn eerder gemaakte opmerkingen.4  

 

 

Hoogachtend, 

Het College bescherming persoonsgegevens, 

Voor het College, 

 

 

 

 

Mr. W.B.M. Tomesen 

Lid van het College 

4 Zie het advies over het wetsvoorstel Jeugd van 5 maart 2013, z2013-00048, het advies over het wetsvoorstel 

Wmo 2015 van 29 juli 2013, z2013-00534 en de brief van het CBP van 29 oktober 2013 aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Voorgenomen decentralisatie van taken in het sociale domein. 


